
                         
 
 

Delavnica za uporabnike SHARE podatkov 2019:  
Uporaba podatkovnih zbirk SHARE in SHARELIFE 

21. november 2019 
Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER) 

 
Splošne informacije 
Datum: 21. november 2019, od 9:00 do 16:30 
Kraj: Inštitut za ekonomska raziskovanja 

Sejna soba (v pritličju) 
Kardeljeva ploščad 17 
1000 Ljubljana 

Stroški Udeležba in kava med odmori sta za prijavljene udeležence brezplačni (kosilo ni 
vključeno) 

 

Inštitut za ekonomska raziskovanja kot nacionalni koordinator raziskave SHARE – vseevropske raziskave 

o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi v sodelovanju z domačimi in mednarodnimi 

strokovnjaki organizira delavnico za uporabnike SHARE podatkov. Namen delavnice je raziskovalcem, 

profesorjem in študentom približati uporabo mednarodno priznane podatkovne baze raziskave SHARE. 

Delavnica je namenjena tako obstoječim kot tudi novim uporabnikom SHARE podatkov.  

Poudarek delavnice bo na praktičnih vidikih dela s podatkovno zbirko SHARE ter predstavitev 

posebne podatkovne zbirke SHARELIFE, ki je zdaj na voljo tudi za Slovenijo.  

Na delavnici bodo obravnavane osnove uporabe programskega paketa Stata, ki je najpogosteje 

uporabljeno orodje za delo s SHARE podatki, novo spletno orodje »Data and Documentation Toll«, ki 

omogoča lažje delo s SHARE podatkovno zbirko, in portal Gateway to Global Ageing kot stičišče vseh 

anketnih raziskav o staranju v svetu. Uporaba SHARE podatkov bo predstavljena na praktičnem primeru, 

pri čemer bo predstavljeno tudi novo orodje »readSHARE«, ki omogoča delno avtomatizacijo dela s 

podatkovno zbirko SHARE v programu Stata.  

Tokratna delavnica bo posebej namenjena tudi predstavitvi uporabe podatkovne zbirke SHARELIFE. 

SHARELIFE je posebna podatkovna zbirka raziskave SHARE, kjer so zbrani podatki o življenjski zgodovini 

anketirancev in predstavlja pomembno dopolnilo redni zbirki podatkov SHARE. Podatki SHARELIFE so se 

zbirali v 3. oz 7. valu raziskave SHARE in so za Slovenijo na voljo od pomladi 2019. Predstavitev uporabe 

podatkovne zbirke SHARELIFE bo izvedel redni profesor ekonometrije Giacomo Pasini, Universita Ca' 

Foscari, Venezia, ki je tudi eden od avtorjev panelne baze o zaposlitveni zgodovini anketirancev (Job 

Episodes Panel), ki je zgrajena z uporabo podatkovne baze SHARELIFE. 

Delavnica je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava. Za prijavo na dogodek, prosimo, 

izpolnite prijavnico v priponki in jo pošljite na share@ier.si do 14. novembra 2019. Število 

mest je omejeno.  

 

Vljudno vabljeni!  

mailto:share@ier.si


                         
 
 
Program delavnice:  

Delavnica SHARE 2019: 
Uporaba podatkov SHARE in SHARELIFE 

21. november 2019 
Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER) 

   
Čas Vsebina Nosilec 

   
9:00 – 9:30 Registracija 

 
 

09:30 – 09:40 Uvodni pozdrav dr. Boris Majcen, vodja projekta SHARE 
Slovenija, direktor IER 
 

09:40  – 11:00 Osnove uporabe programskega paketa Stata  
 

Andrej Srakar, Inštitut za ekonomska 
raziskovanja  
 

11:00 – 11:30 Odmor za kavo 
 

 

11:30 – 13:00 Podatkovna zbirka SHARE in nova orodja za njeno 
uporabo  
 

Sonja Uršič in Andrej Srakar, Inštitut za 
ekonomska raziskovanja  

13:00 – 14:00 Odmor za kosilo 
 

 

14:00  – 16:00 Predstavitev in uporaba podatkovne zbirke 
SHARELIFE 
 

Giacomo Pasini, PhD 
Universita Ca' Foscari, Venezia 

16:00  – 16:30 Zaključek in vprašanja  

 

 


